28. února 2018

26. ročník

číslo 1/2018

cena 10 Kč

ZE ZASEDÁNÍ OZ
Na zasedání zastupitelstva obce Holovousy dne 6. února 2018 bylo projednáno a schváleno:
Prvním bodem letošního zasedání zastupitelstva byly Smlouvy na věcná břemena kanalizace, jejíž agendu na
základě plné moci zajišťuje firma Elprom s.r.o. Hořice. Smlouvy byly jednotlivým vlastníkům pozemků, ve kterých
je kanalizace uložena, zaslány v září 2017. Většina Smluv se již vrátila podepsaná. Na adresy vlastníků pozemků,
kteří dosud Smlouvy nevrátili, zaslala po projednání na zastupitelstvu starostka obce Výzvu k podpisu, aby mohla
být záležitost věcných břemen po víc jak roce řešení uzavřena a to k 28. 2. 2018. Jedná se o jedenáct let starou
záležitost a cílem této akce je vklad podepsaných Smluv o zřízení
věcného břemene služebnosti – Kanalizační řád obce Holovousy do
Katastru nemovitostí. V tomto případě se jedná o hotovou veřejně
prospěšnou stavbu ve veřejném zájmu, na kterou bylo již v roce 2007
vydáno povolení k trvalému užívání stavby vodních děl v rámci
„Kanalizace a ČOV Holovousy“, která je od té doby provozu.
Projednána a schválena byla Žádost o poskytnutí finanční podpory
na domov se zvláštním režimem a domov pro seniory, který zajišťuje
pobytové sociální služby osobám starším 60 let, které nemohou již
zůstat v domácím prostředí a nemohou se o sebe postarat ani s pomocí
rodiny či terénních služeb. Celková kapacita zařízení je 110 lůžek. Zřizovatelem je Město Hořice, které na provoz
tohoto zařízení vynakládá 3.100.000,- Kč ročně. V současné době je v tomto zařízení umístěn 1 obyvatel, který má
trvalý pobyt v naší obci. Zastupitelé se shodli na poskytnutí požadované finanční částky ve výši 7.000,- Kč na nákup
potřebného vybavení domova.
Ceník sportovišť ve sportovním areálu U Vagónu projednali a schválili zastupitelé ve stejné výši jako v roce
2014, 2015, 2016 i 2017:
Hřiště s umělým povrchem
120,- Kč/hod – zápas
Hřiště trávníkové
300,- Kč/hod – zápas
Skatepark
volně přístupný.
Celoroční předplatné pro všechna sportoviště:
Osoby s trvalým pobytem v obci starší 18-ti let - 350,- Kč
Osoby bez trvalého pobytu v obci 650,- Kč.
Děti: s trvalým pobytem v obci mladší 18-ti let – zdarma všechna sportoviště
ostatní děti do 18-ti let……15,- Kč/hod za hru (zápas) na hřišti s umělým povrchem
Sportovní kluby – cena bude stanovena dohodou.
Půjčovné:
Míč - 10,- Kč,
Badbington-sada - 30,- Kč
Lavice – set se stolem - 80,- Kč/den (lavice 20,- Kč, stůl 40,- Kč)
Párty stan (10x4 m) - 500,- Kč/den
Sprcha - 20,- Kč (šatny, toalety zdarma).
V roce 2017 byl pořízen nový pingpongový stůl a ruské kuželky. Vybrané poplatky za sportoviště a půjčovné za
pivní sety a stany nepokryjí náklady na provoz a údržbu hřiště. Zájmem zastupitelů však je, aby sportoviště byla
využívána a proto Ceník sportovišť 2018 zůstává ve stejné výši.
Skatepartk – u dodavatele byla objednána revize stávajícího stavu skateparku, která by měla zajistit posouzení
bezpečnosti jeho užívání, případně navrhnout a nacenit nutné opravy, aby užívání skateparku bylo pro jeho
uživatele, zejména děti, bezpečné. V tuto dobu je užívání skateparku zakázáno.
Víceúčelové hřiště – zaměstnanci zeleně odvezli, obrousili a znovu natřeli prkna spodní části víceúčelového hřiště
a také lavičky a koše ve sportovním areálu.
Zastupitelé projednali a schválili Kalendář akcí na rok 2018 a to včetně hudební produkce.

První akcí letošního roku byla Tříkrálová sbírka. V sobotu 6. ledna 2018 se ze školy v Chodovicích vydalo na
obchůzku obcí Holovousy, Chodovice a Chloumky 5 skupinek Tří králů. Vybráno bylo 18.700,Kč. Finanční částka bude použita pro potřeby kostela sv. Bartoloměje v Chodovicích. Finanční
prostředky vybrané v Tříkrálových sbírkách jsou v hotovosti vkládány na účet a příjmy a výdaje
související s kostelem sv. Bartoloměje jsou v účetnictví vedeny odděleně. V roce 2015 byly
z Tříkrálových sbírek zaplaceny mříže a v loňském roce nové polštářky na židle v kostele.
15. 1. 2018 jsme připravily pro seniory přednášku „Trénování Paměti“. Další akcí byl
Masopustní průvod maškar, který se konal v sobotu 3. 2. 2018 a hned v neděli 4. 2. 2018
Dětský maškarní karneval. Dne 15. 02. 2018 se v hostinci U Krejčů uskutečnila beseda
„Archeologie z ptačí perspektivy“ s paní Ulrychovou.
A jaké akce máme před sebou?
Netradiční hasičská soutěž a
večer Zatoulaný bál, (hudební
produkce – 20:00 – 02:00 hodin)
30. 06. 2018
Neckyáda na rybníce v Chodovicích
(posezení s hudbou pod pergolou od
18:00 – 24:00 hodin)
18. 08. 2018
Tradiční pouťový fotbalový turnaj
– ve sportovním areálu U Vagónu
25. 08. 2018
Pouťová zábava (hudební
produkce od 20:00 – 02:00 hodin)
26. 08. 2018
Slavnosti sv. Bartoloměje
15. 09. 2018
Podzimní výlet nejen pro seniory
06. 10. 2018
Slavnosti holovouských
malináčů (hudební produkce od
14:00 – 24:00 hodin)
21. 10. 2018
Drakiáda a bramboriáda,
sportovní areál U Vagónu
27. 10. 2018
Lampionový průvod
03. 11. 2018
Orientační běh – TJ Jiskra Hořice
02. 12. 2018
Rozsvěcení vánočního
stromu, u kostela sv. Bartoloměje
Prosinec 2018 Tradiční adventní koncerty
23. 06. 2018
18. 03. 2018
13. 04. 2018
16.-17. 04. 2018
21. 04. 2018

27.-28. 04. 2018
30. 04. 2018

05. 05. 2018
13. 05. 2018
01. 06. 2018
02. 06. 2018
03. 06. 2018

Vynášení Moreny
Hasiči – sběr železa
Ekosběr – v ZŠ a MŠ v
Chodovicích
Sraz hasičských přípravek
KHK – sportovní areál U
Vagónu
Výměnný bazar
Čarodějnice U Vagónu
(posezení s hudbou pod
pergolou od
18:00 – 24:00 hodin)
Otevírání sportovní
sezóny – sportovní víceboj
Vítání občánků
Dětský den
Dogracing – sportovní areál
Koncert v kostele sv.
Bartoloměje – Hořický
komorní orchestr

Termíny akcí se mohou v průběhu roku změnit. O všech akcích budete včas informováni na stránkách
www.holovousy.cz nebo na fcb https://www.facebook.com/ObecHolovousy/.
Starostka obce informovala zastupitele o podání Žádosti o podporu do
vypsané 4. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu
4. výzva IROP – Investice do vzdělávání vyhlášeným v rámci realizace
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období
2014-2020 MAS Podchlumí a to za účelem částečné realizace projektu
„Přátelská škola pro praktický život“, které bylo projednáno a
schváleno na zasedání zastupitelstva dne 18. 12. 2017. Jedná se o typ
výzvy, který se týká pouze základních škol. Před podáním Žádosti se
konala řada schůzek, na kterých byl řešen rozsah, reálnost a potřebnost
plánované modernizace. V souvislosti s tím bylo řešeno i pořízení
schodolezu. Dne 22. 1. 2018 byla Žádost o podporu včetně Studie proveditelnosti a všech potřebných příloh
podána. V rámci projektu s názvem „Přátelská škola pro praktický život“ budou, v případě získání finanční podpory,
zmodernizovány dvě stávající a méně využívané učebny, ze kterých v přízemí s bezbariérovým vchodem z venku
vznikne učebna „Řemeslná“. V tomto nově vybudovaném vstupu vznikne také bezbariérové WC. V učebně budou
vyměněna okna, podlaha a pořízeno vybavení – dílenské ponky a drobné nářadí. Vstup do budovy bude
bezbariérový díky výměně dveří i zádveří. Vyměněny budou také dveře do školní jídelny a v přízemí vybudováno
bezbariérové WC. V 2.NP vznikne učebna „Polytechnická“. V té budou vyměněna okna, podlaha, provedena nová
elektroinstalace včetně nových svítidel. Učebna bude vybavena výukovými pomůckami v oblasti polytechniky. Ze
stávající a málo využívané sborovny vznikne ke každé odborné učebně kabinet, do kterého budou pořízeny nové
vestavné skříně. Ve 2. NP bude také nově vybudováno bezbariérové WC a do všech tříd a kabinetů budou pořízeny
bezbariérové vstupní dveře.

Plánované náklady:

Investiční:
1.953.509,03 Kč (stavební práce, AD+TDI+BOZP, schodolez)
Neinvestiční:
215.389,00 Kč (pořízení vybavení, pomůcek, publicita)
CELKOVÉ:
2.168.898,03 Kč
Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro
projekt je 95%. Obec Holovousy 5%. Je třeba však počítat s vícenáklady.
V současné době probíhá formální hodnocení Žádosti o podporu v MAS Podchlumí.
Pak bude Žádost postoupena na CRR do Hradce Králové. Výsledek hodnocení bude
znám nejdřív koncem června 2018.
Zastupitelé dále projednali a schválili podání Žádosti do Královéhradeckým
krajem vypsaného dotačního programu číslo 18POVU1-Program obnovy
venkova – Účel 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské
vybavenosti. Tento dotační program neřeší investice do ZŠ nebo MŠ, ale do budovy
jako takové. Rozsah a proveditelnost stavebních úprav a modernizace školy řešila
starostka obce ve spolupráci s ředitelkou školy Mgr. Lucií Nimsovou, projektantem
Michalem Trnkou (projekt „Přátelská škola pro praktický život“) a Ing. Mazáčkem,
který vypracovával v loňském roce energetický audit budovy. Konzultace proběhla
také s pracovníky z Oddělení krajských dotací KHK. Dotace je poskytována ve výši 50% maximálně 1.500.000,Kč a získané finanční prostředky by byly použity na tyto účely:
Přístavba šaten pro MŠ i ZŠ, pořízení rekuperačních jednotek do MŠ, zateplení celé budovy včetně přístavby šaten
+ fasáda, výměna oken v celé budově, zateplení stropu místností v 2.NP. Odhadované celkové náklady jsou cca
4.700.000,- Kč. Celková výše nákladů bude upřesněna po vypracování konečného Rozpočtu.
Zastupitelé schválili také podání Žádosti o dotaci na pořádání 16. ročníku Slavností holovouských malináčů.
Žádost byla dne 22. 2. 2018 podána do Královéhradeckým krajem vypsaného dotačního programu číslo 18KPGU1Podpora kulturních aktivit – Účel 1 – Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit.
I v letošním roce podal Žádost o finanční dar Domácí hospic Duha,
o.p.s., jež poskytuje domácí hospicovou péči od roku 2009. Klientům jsou
schopni zapůjčit zdravotní a kompenzační pomůcky. V roce 2017
zaměstnávali pět zdravotních sester na celý úvazek a jednu na úvazek 0,8
pro Centrum hospicové péče v Hořicích. Existence Domácího hospicu Duha
je však závislá na finančních darech neb domácí hospicová péče není
dodnes hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V roce 2017
v naší obci neošetřovali žádné pacienty, ale v případě potřeby jsou se svými
službami kdykoliv k dispozici.
Zastupitelé žádost řádně projednali a společně se rozhodli, že finanční
prostředky pro rok 2018 budou poskytnuty ve výši 5.000,- Kč.
Česká pošta – Projekt Pošta Partner. Na základě provedeného výběru
Česká pošta s.p. uzavřela Smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu s.p.
se zástupcem firma Švamberk Invest s.r.o.. Podnikatelská činnost na základě této Smlouvy bude vykonávána
v provozovně Pošta Partner, která bude umístěna na adrese Holovousy 39 v prodejně potravin. Plánovaný termín
zahájení provozu pošty je 2. 5. 2018.
Rekonstrukce komunikace v obci z Chodovic do Holovous. Starostka obce vznesla koncem roku 2017 dotaz
ohledně termínu realizace. Odpověď následně zaslal vedoucí přípravy a realizace staveb Jičín s tím, že mají nabitý
pořadník čekajících akcí a dříve než v roce 2019 nebo 2020 nebude realizace možná. V současné době ještě
nejsou dořešeny majetkové problémy.
V Chodovicích u koupaliště zaměstnanci SÚS Hořice při vyhrnování sněhu rozbili poklop kanálu splaškové
kanalizace. Vše bylo nahlášeno a řešeno. Zaměstnanci SÚS provedli prozatimní opravu tak, aby mohly být
odstraněny dopravní značky označující překážku na silnici. K výměně poklopu kanalizace dojde na jaře, až bude
příznivější počasí.
Umístění hasičského praporu do knihovny OÚ. Pan Roman Balihar
vyrobil uzamykatelnou skříňku na prapor, která byla umístěna v knihovně
OÚ a v ní je prapor uložen. Montáž skříňky provedli pánové Roman Balihar,
Miroslav Rosůlek a Jiří Kubíček. Přijďte se podívat.
Stezka pro pěší a cyklisty Hrachovec – Chodovice. Dne 11. 1. 2018 se
konala závěrečná kontrolní prohlídka „Stezky pro pěší a cyklisty Hrachovec
– Chodovice“. Dne 30. 1. 2018 vydal Městský úřad Hořice – stavební úřad
Kolaudační souhlas s užíváním stavby.
Zlatuše Brádlová

PROŘEZ STROMŮ
Ve dnech 22. a 23. února 2018 provedli zaměstnanci zeleně prořez stromů
na farské zahradě, vrby u přečerpávací stanice na koupališti v Chodovicích
a dále také prořezali lípy na návsi v Holovousích. Jednalo se o potřebný
radikálnější zásah, aby nedocházelo k vylomení a pádu již vzrostlých větví.
Za tímto účelem byla zapůjčena vysokozdvižná plošina a od našich hasičů
elektrocentrála. U lip na návsi v Holovousích byl proveden hlavový řez. Vše
bylo konzultováno s odborem životního prostředí Hořice a dle jejich
doporučení má být hlavový řez lip prováděn nejlépe po dvou až třech
letech. Již v minulosti byly lípy ošetřeny tak, aby vytvořily hlavy, ze kterých
vyrůstají výhony větví. Právě na tyto hlavy byly lípy zkráceny. Přerostlé výhony byly odstraněny z důvodu
bezpečnosti, kdy hrozilo vylomení přerostlého výhonu a tím poškození nejen lípy samotné, ale také zvoničky či
Mariánského sloupu, které pod lípami stojí. Rány vzniklé odstraněním vzrostlých výhonů zaměstnanci zeleně
ošetřili.
bradz

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Po vánočních prázdninách jsme se 3. ledna 2018 opět sešli ve škole a než jsme se rozkoukali, už tu byla sobota
6. ledna a tradiční Tříkrálová sbírka. Moc děkujeme zúčastněným dětem i rodičům za pomoc při realizaci této
pěkné tradice. Leden pokračoval v duchu zimních radovánek. V neděli
21. ledna se 3. – 5. třída s paní učitelkou Doležalovou vypravila na
týdenní pobyt na horách, který si moc užili. Děti z ostatních tříd měly
také radost, když došlo na zimní aktivity. Pokud to podmínky dovolovaly,
tak běžkovaly a bobovaly na školní zahradě. Dne 7. února proběhla
poslední hodina plaveckého výcviku, kde děti vybojovaly cenné diplomy
za závody v plavání, dostaly mokré vysvědčení. S příchodem Zimních
olympijských her i nás ve škole pohltila sportovní nálada, celý únor
„Žijeme olympiádou“ a sledujeme výsledky českých sportovců.
Ve středu 14. února proběhlo projektové dopoledne věnované právě
olympijským hrám.
Měsíc březen pro nás začne odpočinkem, protože nás od 5. do 9. března čekají jarní prázdniny. Po volných
dnech budeme mít opět napilno: 14. března vyrazíme do divadla Drak do Hradce Králové na představení „Jak
si hrají tatínkové“, v neděli 18. března se sejdeme při vynášení Moreny a přivítáme jaro. V úterý 20. března
v 15:30 hodin proběhne ve škole beseda pro děti a veřejnost s autorkou dětských knih Terezou Schlíkovou. Dne
19. a 21. března navštíví naši školu lektoři s programem zaměřeným na třídění odpadů a recyklaci. Od 26. března
se budeme opět každý den scházet v 7:30 na ranní čtení. V úterý 27. března odstartujeme společný projekt
s předškoláky „Hrajeme si na školu“. Březen plný aktivit ukončíme zaslouženým odpočinkem 29. a 30. března, kdy
si užijeme velikonoční prázdniny a do školy se vrátíme až 3. dubna po Velikonočním pondělí.
Začátek dubna bude ve znamení důležitých akcí, 5. dubna proběhnou rodičovské schůzky a 12. dubna se uskuteční
zápis dětí do 1. třídy. V úterý 3. a 10. dubna pokračuje projekt s budoucími prvňáčky „Hrajeme si na školu“. Dne
16. a 17. dubna bude probíhat EKOSBĚR, kdy bude možné od 7:00 do 16:00 hodin do školy dovézt papír, baterie,
elektro, náplně do tiskáren a víčka od plastových lahví. 16. dubna se také vypravíme do KD Koruna v Hořicích
na první autorské představení Svěráka a Uhlíře. Kulturní zážitek spojíme i s pohybem, protože se na představení
dopravíme pěšky. Na duben také plánujeme „Pohádkovou noc“, kdy děti
přespí ve škole. V pondělí 30. dubna proběhne projektové dopoledne na
téma „Lesní ekosystém“, kdy děti uvidí různé dravce, lišky a poslechnou
si zajímavosti z lesního života. Bude možná i účast široké veřejnosti,
předpokládaná cena vstupného je 100,- Kč.
Děkujeme rodičům, příznivcům školy a spoluobčanům, kteří nás podporují
ve všech akcích a pomáhají dle svých možností. Velmi si toho ceníme.
Konkrétně bychom nyní rádi poděkovali panu Musilovi staršímu a mladšímu
a panu Soukupovi za pomoc při bourání šaten, paní Kindlové a Šmídové za
následný úklid, panu Frýdovi a Klůzovi za hořické trubičky a panu Zdeňkovi
Kráčmarovi staršímu za jablka do školní jídelny a panu Musilovi za čerstvé
mléko pro děti.
Za pedagogický sbor Štěpánka Svobodová

DĚTI NA HORÁCH
Byli jsme se školou v Orlických horách na lyžařském výcviku od neděle do pátku.
Každý den jsme lyžovali a večer jsme hráli hry. Bylo to velmi záživné až na učení.
Každý den jsme se hodinu učili, ale to mi moc nevadilo. Třetí den jsme se byli podívat
do města. Čtvrtý den byli závody psů a to byla hezká podívaná. Se školou jsem se
naučili jezdit na běžkách. Moc se mi tam líbilo a těším se na příští rok.
Ondra Frýda

A je to tady! Vyrážíme na hory.

Můj první lyžařský výcvik s Chodovickou školou
V neděli 21. ledna jsme přijeli na chatu Start v
Deštné v Orlických horách. Šli jsme se vybalit a pak
jsme šli bobovat. První den jsme šli lyžovat a lyžovali
jsme celý den. Druhý den jsme lyžovali dopoledne a
po obědě jsme měli štafety na běžkách. Ve středu
pršelo, a tak jsme šli na výlet. Ve čtvrtek jsme zase
lyžovali dopoledne a pak jsme běžkovali.
Moc se mi tam líbilo, získala jsem spoustu zážitků se
svými spolužáky. Nejvíce se mi líbily závody husky
Šediváčkův long.
Kája Škvrnová

Hory byly plné sportu: lyže, běžky, boby.... Nikdy jsme
se nenudili a když, tak jsme si sportování zpestřili
učením. O lyžařském chování si s námi přišla
popovídat horská služba. Nejenom my jsme sportovali,
ale také pejsci, kteří běželi Šediváčkův long.
V pátek nastal smutný den, opouštěli jsme chatu Start,
naložili tašky a jeli domů…
A. Trnková /I. Štěrbová

Hory byly super. Líbilo se nám lyžování a běžkování.
Zabydleli jsme se v chatě Start v Deštné. Z Deštné
startovali psí spřežení. Každý večer jsme hráli hry a
zpívali si. Bohužel jsme přišli o noční lyžování, protože
pršelo. Ale to jsme měli projekt o Horské Službě a byl
velice zajímavý. Hory si všichni moc užili.
Amálka a Týna

V neděli jsme přijeli a rozdělili jsme se do družstev
na lyžování, šli jsme lyžovat. Běžkovali jsme. Viděli
jsme závody psů. Šli jsme pěšky na výlet do Deštné.
Při cestě do Deštné jsme hráli bomba, povodeň,
nálet, štronzo, viděli jsme čtyři porche. Bobovali
jsme, byla tam i diskotéka. Chodili jsme spát v devět
hodin, probudili jsme pana kuchaře. Hráli jsme
štafety a v pátek jsme odjížděli.
Vendelín, Jirka Hrnčíř, Jonáš a Ondra Franc

V neděli jsme přijeli do Deštné v Orlických horách,
vybalili jsme si a pak jsme šli bobovat.
Lyžovali jsme a také jsme běžkovali. Jeden den jsme
sledovali psí závody Šediváčkův long. Jídlo nám tam
moc chutnalo. Třetí den jsme šli na výlet a nakupovat.
Matyáš Fiutowski, 5. ročník

ZIMA VE ŠKOLCE
Leden jsme zahájili projektem „Zimní radovánky“. Učili jsme se básničky a písničky o zimě, kreslili zimní krajinu,
ale pořádnou zimu ne a ne přivolat. Jako každý rok i letos jsme se seznámili s tradicí tří králů. Přiblížili jsme ji dětem
pohádkou a pak jsme si na tři krále zahráli a zazpívali písníčku „My tři králové“. Největší zážitek byl však pro
děti pálení myrhy a kadidla.
11. 1. nás ve školce navštívila Lenka Hronešová z ekologického střediska Sever. Připravila si pro děti zajímavý
interaktivní program „Krtek v zimě“. Seznámila děti s tím, co se dává ptáčkům do krmítka a co jim škodí. Společně
pak třídili semínka a různé suroviny vhodné a nevhodné. Děti si s ní zahrály na lesní zvířátka a naučily se je
poznávat pomocí stop, které si pak měly možnost sami obtisknout. Všichni jsme si to užili a za krásný podnětný
program jsme paní Hronešové poděkovali naši oblíbenou písničkou o krtkovi. Dalším tématem jsme vkročili do
pohádek. Četli jsme dětem známé pohádky jako je Perníková chaloupka, Červená Karkulka, Budulínek, O třech
medvědech a další. Pohádky jsme si zahráli s převleky, s loutkami i maňásky. Pohádky jsme i malovali, pohádkově
zpívali, tančily a vyrobili jsme si i svou loutku. V únoru nám končila i poslední hodina plaveckého kurzu. Děti se
v kurzu naučily spoustu nových dovedností a vysloužily si mokré vysvědčení.
Posledním tématem byl „Masopust“. Zahráli jsme si pohádku „O koblížkovi“
a pak si děti z těsta udělaly každý svůj koblížek, který si odnesly domů.
Masopust jsme uzavřeli karnevalem masek se spoustou soutěží, tancem a
veselím. Tímto děkujeme všem maminkám, že dětem připravily překrásné
masky. Děkujeme Petře Fikerové za látky na tvoření a paní Marii Novotné
za chvojí na vazbu.
Ted už se budeme všichni těšit na jaro a sluníčko, které nám v zimních
měsících chybělo.
Učitelky MŠ

SBĚR V ZŠ CHODOVICE
16. 4. 2018 (7:00 – 16:00 hodin) a 17. 4. 2018 (7:00 – 16:00 hodin)
• Veškerá použitá drobná elektrozařízení, kde zdrojem energie jsou baterie,
akumulátory nebo jsou napájeny elektřinou ze sítě a svým rozměrem se vejdou
do sběrné nádoby.
o Spotřební elektronika: rádia, radiobudíky, DVD přehrávače, MP3
přehrávače, walkmany, hifi věže, discmany, videokamery, fotoaparáty,
elektronické chůvičky, domácí meteostanice…
o IT elektronika: součásti počítačů (klávesnice, myši, zdroje…), PDA,
GPS, kalkulačky, telefony, mobily, záznamníky…
o Domácí spotřebiče: rychlovarné konvice, žehličky, fény, holicí strojky, topinkovače, váhy, mlýnky…
o Elektronické hračky: autíčka na dálkové ovládání, herní konzole, digitální hry…
o PC monitory, televize
o Lednice, pračky (tyto kusy z omezených důvodů pouze první 3, více jich nepřebereme)
• Baterie (monočlánky…)
• Papír – noviny, časopisy, knihy bez pevné vazby, kartony…
• Víčka od PET lahví
Náplně do tiskáren – cartrige (inkoustové) i tonery (laserové)
Za pedagogický sbor Štěpánka Svobodová

CO DĚLAJÍ HASIČI V ZIMĚ
V sobotu 27. ledna se konala v hostinci U Krejčů hasičská výroční schůze. Na výročce se shrnula celoroční činnost
dětí a dospělých. Pozvání přijala paní starostka obce Zlatka Brádlová. K tanci a poslechu hrál DJ Schejbal.
Poděkování patří Ondrovi Suchému za výbornou večeři a za poskytnutí sálu. Ve dnech 23. – 25. února jsme
uskutečnili pro děti zimní hasičské soustředění v Bratříkově v Jizerských horách. Celý víkend si děti užívaly zimních
radovánek, soutěží a her na sněhu i na chatě. Na sobotu jsme měli domluvenou exkurzi do ovčí a kozí farmy a
korálkovou dílničku v Pěnčíně. Myslím si, že jsme si víkend všichni moc užili. Poděkovat bych chtěla manželům
Rosůlkovým a Petře Škvrnové, za pomoc v kuchyni a zdokumentování celého pobytu. Panu Tomáši Soukupovi za
pomoc s dopravou dětí na hory a všem rodičům, kteří nám napekli dobroty a jinak vypomohli. Ale největší
poděkování patří našim dorostencům, kteří si připravili celý program pro děti, DĚKUJEME ☺.

A CO NÁS ČEKÁ NA JAŘE?
17. března – okresní hasičský ples ve Valdicích
13. dubna – sběr železného šrotu – Holovousy, Chodovice, Chloumky
21. dubna – setkání přípravek Královehradeckého kraje – Holovousy
22. dubna – Slatinský plamínek – Slatiny – 60m s překážkami – děti
28. dubna – O pohár starosty OSH Jičín – Tuř
Do nové hasičské sezóny přeji všem hasičům hodně štěstí, úspěchů a krásných zážitků.
Petra Baliharová

ZHODNOCENÍ ZIMNÍHO HASIČSKÉHO SOUSTŘEDĚNÍ
Dne 23. února jsme se vydali na zimní hasičské soustředění do Bratříkova. V pátek, když jsme přijeli, měli jsme
chvíli volno a poté jsme se přesunuli na soutěže barevných družstev, které nám přichystali dorostenci. V sobotu
hned po snídani jsme se vydali do vedlejší vesnice na kozí farmu, kde jsme nejen viděli zvířata jako například lamy
či krávy, ale mohli jsme i ochutnat výrobky této farmy. Dále jsme šli do dílničky, vyrobit si náramky z korálků. Navečer
jsme opět soutěžili. V neděli před odjezdem jsme si dokonce i zasáňkovali. Náš tým červených byl sice celou dobu
na čtvrtém místě, ale díky jedné důležité soutěži jsme se posunuli až na první místo společně se žlutým týmem.
Moc jsme si to užili a děkuji vedoucím i dorostencům za super soutěže a uspořádání programu.
Vendula Maixnerová
23. 2. 2018 jsme se vydali na zimní hasičské soustředění
do Bratříkova v Jizerských horách. Krátce po příjezdu
jsme se rozdělili do družstev a hráli první hry, které byly
založené spíše na štěstí. I když nebyly tolik vyčerpávající,
děti po nich padly únavou. V sobotu byl program velmi
nabitý. Dopoledne jsme šli na výlet do nedalekého
Pěnčína, kde jsme navštívili sklárnu a kozí farmu. Udivili
nás nejen krásná zvířátka, ale i nádherné korálky, ze
kterých jsme si mohli vyrobit náramek. Po návratu na
chatu a výtečném obědu jsme sledovali velmi napínavý
hokejový zápas s Kanadou. Protože jsme byli zklamaní
z prohry, vypravili jsme se ven zahrát si další hry,
abychom si zlepšili náladu. Večer jsme si opět zahráli hry
a upalovali do hajan. V neděli jsme si šli pořádně
zabobovat a zahrát hru, ve které se bojovalo o výhodné
vedení v tabulce. Jelikož si náš tým vedl celou dobu
výborně, ujali jsme se prozatímního vedení v tabulce a
s chutí a velkým sebevědomím jsme se pustili do řešení
tajenky. Tajenku jsme vyřešili jako druzí, a to nás na
předních pozicích společně s červeným týmem udrželo.
Celý víkend nám hezky připravili dorostenci společně
s vedoucími a luxusně nám vařili Petrušky s Hančou
Rosůlkovou.
Lucka Vojtěchová

První den jsme si prohlídli chatu, rozdělili pokoje a
zahráli pár her na chatě. Druhý den jsme se byli
podívat na místní farmu a výrobnu korálků, všichni
jsme si to moc užili, protože jsme mohli ochutnat různé
sýry a další produkty. Poslední den jsme si užili asi
nejvíce, protože jsme bobovali a soutěžili o umístění v
tabulce. Na prvních místech se umístili žlutí a červení,
na třetím místě zelení a jako čtvrtí modří.
David Sedlatý

OBCHŮZKY TŘÍ KRÁLŮ
Již tradičně patří první lednová sobota v našich obcích obchůzkám tří králů. Příchodu mudrců z Východu
předcházel školní projekt, kde si děti vyzkoušely, jak voní myrha a kadidlo, k čemu sloužily a proč patřily mezi
vzácné dary společně se zlatem. Letošní svátek Tří králů připadl na sobotu 6. ledna. Počasí však vůbec ledové
nebylo. Naopak, sluníčko hřálo jako na jaře. Děkuji všem školákům a rodičům, kteří nám ochotně pomohli a všem
dárcům za finanční obnos do pokladniček. Vybrala se krásná částka 18. 700,- Kč, která opět rozšíří fond na obnovu
kostela. Všem velmi děkujeme.
ledol

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
V měsíci lednu přijala naše pozvání paní Benešová z knihovny z Nové
Paky, která si připravila pro naše seniory seminář Trénování paměti. Z
jejího vyprávění jsme zjistili, jak je důležité zapojovat do běžného života
opačnou ruku – například při česání, čistění zubů… a tím zapojovat
opačnou mozkovou hemisféru. Poradila také postupy, jak si zapamatovat
několik věcí najednou. Obdivovala jsem naše seniory, jak vše zvládli.
Zjistila jsem, že trénovat paměť a posilovat opačné hemisféry je potřeba
v každém věku :-)
ledol

MASOPUST SE VYDAŘIL
Sobotní odpoledne 3. února patřilo maškarám. Už před půl třetí se začali u kostela scházet první účastníci průvodu.
Nechyběl samozřejmě vůz s muzikanty z bělohradského Hořeňáku. Průvod maškar vyrazil a hned po několika
minutách bylo první stanoviště s občerstvením. Vidět jste mohli, jak si připíjí medvědice s myslivcem, smrtka se
selkou a další se posilňovali koláčky. Lidé v převlecích i bez nich se postupně přemístili z Chodovic, kde bylo několik
zastávek s pohoštěním, do Holovous. Na návsi kromě jednoho z dalších občerstvení čekalo společné focení. A pak
se pokračovalo dále. Pravidelní účastníci se do záhumení těšili, protože s napětím očekávali, co je tam překvapí
letos. Cedule s nápisem „Nemocnice na kraji záhumení“ věstila, že letos se maškary budou moct nechat vyšetřit a
vyléčit. Po prvotním rentgenu se pacienti rozprchli na příslušná oddělení. Někoho čekalo protialkoholní léčení, jiní
mířili na urologii nebo gynekologii. Výživová poradkyně nabízela různé pochutiny a léčiva. Po návštěvě nemocnice
se průvod vydal rovnou do hostince U Krejčů, kde se při živé hudbě tančilo ještě mnoho hodin. Děkujeme všem
maškarám i návštěvníkům. A samozřejmě všem lidem, kteří maškary pohostili jídlem i pitím.
Jana Suchá

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Dětský karneval je každoročně součástí masopustního veselí v našich
obcích. Letos jsme všechny děti se svými rodiči a prarodiči pozvali na
neděli 4. února do hostince U Krejčů. Celé odpoledne patřilo našim
dětem a jejich maskám, které všem moc slušely. Sál lákal nafouknutými
balónky a veselými písničkami. Po chvilce rozkoukání děti s velkou
energií tancovaly a soutěžily. U nás vyhrává každý, kdo se zúčastní ☺.
A tak i letos si děti odnášely domů z tomboly balíček a pochutnaly si na
zmrzlinovém poháru.
Chtěla bych poděkovat Mirku Rosůlkovi za moderování karnevalu,
ženám ze SPOZU za organizaci, Lukáši Doležalovi a Pétě Baliharové
za hudební produkci, obecnímu úřadu za finanční podporu a Ondrovi
Suchému za poskytnutí sálu.
ledol

ARCHEOLOGICKÁ BESEDA S PROMÍTÁNÍM
Všechny příznivce historie jistě potěšila beseda s paní PhDr. Evou
Ulrychovou na téma Archeologie z ptačí perspektivy. Svoji poutavou
prezentaci doplnila paní archeoložka o promítané snímky. Během dvou
hodin jsme se dozvěděli střípky historie nejbližšího okolí. V loňském roce
se v našich obcích konaly dvě archeologické vycházky, na které beseda
navazovala. Pokud by Vás zajímaly další aktivity p. Ulrychové, můžete je
zjistit na adrese: http://ulrychova-archeolog.webnode.cz
ledol

SYMBOLY VELIKONOC
Nejvýznamnějšími svátky jara jsou Velikonoce. Křesťané si připomínají utrpení Ježíše Krista, jeho ukřižování a
zejména zmrtvýchvstání. Datum Velikonoc se mění – je to pohyblivý svátek, který se slaví mezi 22. březnem a 25.
dubnem. Velikonoční neděle vždy připadá na neděli po prvním jarním úplňku. S tímto svátkem je spojeno hodně
tradic, mnohé z nich určitě dodržujete dodnes.
Připomeňme si některé:
Beránek – je symbol čisté oběti a je podobenstvím Spasitele. Nechybí na velikonočním
stole.
Vajíčko – je nejstarší symbol plodnosti, úrody, opakujícího se života a vzkříšení. Je
odměnou koledníkům, zvláštní postavení má vejce červené, které značí lásku a proudící
krev.
Velikonoční pečivo Jidáše – mají tvar figur, točánků, preclíků a značily provaz, na
kterém se Jidáš po zradě Ježíše oběsil.
Pomlázka – krajové výrazy jsou také mrskačka, šmigrust, binovačka, korbáč, šlahačka,
pomládka…
Chlapci a muži ji upletou z vrbových proutků a šlehají s ní dívky a ženy. Proutky mají
omlazující a životadárnou sílu. Děvčata za to platí malovanými vajíčky a stuhou.
Pojďme se společně těšit na svátky jara!
ledol

SOCHAŘI V CHODOVICÍCH
Někteří ze spoluobčanů si možná pamatují na rok 2013, kdy se v Chodovicích v areálu za Vagónem konalo
Výběrové Umělecké Sympósium Vagón Art. Spolu s ním byla také stvořena a započala stále trvající umělecká
iniciativa dvou přátel z Chodovic a dalších nezávislých umělců převážně z okolních regionů. Dovolte mi
prostřednictvím těchto stránek vás informovat o pokračování této iniciativy, vzniklé v naší vesnici.
Nejprve jak to začalo. Sympósiu na Vagóně předcházel rok příprav a zhruba 7 let
sbírání praktických a teoretických zkušeností. Konalo se v květnu 2013, v kraji
nemělo a zatím nemá obdoby a zúčastnilo se ho 17 kamenosochařů, dřevosochař,
keramička, fotograf, 2 malíři, 2 grafici – tiskaři a několik víceoborových umělců. Ti
všichni na pozvání organizátorů na 10 dní „obsadili“ areál Vagónu a okolí, zde za
účasti veřejnosti pospolu tvořili svá umělecká díla, předávali si zkušenosti a
inspiraci, vytvářeli mezi sebou kontakty a „tábor umělců“. Nesmíme zapomínat ani
na slovenské filmaře pod vedením režiséra Milana Šeba, kteří se za velkého vložení
vlastních investic a času rovněž nenápadně účastnili této tvorby, v exteriérech a
interiérech Holovous, Chodovic a hořicka natočili půlhodinový film o nalezení
smyslu života. Za Vagónem mezitím vzniklo pod rukama umělců množství
uměleckých děl – větších i menších soch, obrazů, keramiky, tisků, fotografií a
dalších, vytvořených umělci i samotnými návštěvníky akce, včetně dětských prací.
Setkání bylo doplněno o bohatý kulturní program – autorské čtení, dva koncerty
živých kapel (včetně dechové hudby), promítání a přednášku p.Klimové, divadelní večer, experimentální archeologii
i odbornou vycházku na hradiště v Chodovicích. Součástí programu byly také dílny neboli workshopy pro školy i
veřejnost, a to kuchařský (výroba pralinek od A. Klůzové), archeologický (výroba kamenných nástrojů dle A. Rosy)
a více kamenosochařských (sekání se zúčastnily mj. ZŠ Vojice a OU Hořice). Téma tvorby a celého sympósia bylo
„Návrat ke kořenům“ a vycházelo z tehdejší celkové potřeby společnosti. Ač bylo umělci nejprve částečně přijímáno
s nedůvěrou, brzy každý našel i více úrovní a možností tvorby. Sympósium vytvořilo na 10 dní z Chodovic magnet
pro odbornou i neodbornou veřejnost, akci navštěvovaly všechny generace včetně těch nejmladších a nejstarších,
stejně jako široké spektrum lidí bez ohledu na příslušnost k našemu regionu nebo sociální vrstvě. Překvapivě
mnoho lidí a subjektů nejen z oboru podpořilo tuto akci – materiálem, financemi, přímou osobní pomocí, půjčením
potřebných věcí a spoluprací. Za ty hlavní můžeme jmenovat např.
SB Kámen, Lom Javorka, Kamenictví Tomáš Hála, Kámen Engineering,
Královéhradecký kraj a obec Holovousy. Velmi malou podporou, ale často
důležitou, se přidalo množství konkrétních lidí a různých firem. Přímé i
zpětné ohlasy na Vagón Art byly téměř jenom kladné a s ča stým dotazem
na opakování akce. Jako u každého rodícího se díla však ani autoři ještě
netušili, jak se bude dál vyvíjet.

První akcí navazující na Vagón Art byla výstava v Hradci Králové. V umělecké kavárně ArtCafé byla od 31. 5. 2013
vystavena všechna menší prostorová a všechna plošná díla vzniklá v Chodovicích a některá starší díla umělců,
účastnících se tohoto sympósia. Většina prací byla vystavena dlouhodobě a během této doby se některé prodaly,
např. obraz s písmem a „kosočtvercem“ od Vladimíra Buta. O osudu některých soch, vzniklých na Vagón Artu,
máme také zprávy. Geoidní skládaná socha Štěpána Málka je vystavena v Náchodě, Ohnivý párek v rohlíku od
Jakoby Lopatise je umístěn u autobusového nádraží ve Dvoře Králové, Řečnický pult Petra Šereše byl prodán
soukromému majiteli, Spirála DNA dvojice Brož – Sobotka zdobí sídlo jejich kamenické firmy a sochy Martina
Kareše a Jana Škubala jsou trvale umístěny v Chodovicích, v zahradě bývalé fary.
Díky sponzorským darům materiálu pro Vagón Art pokračovala tvorba
ještě v roce 2013. Další navazující akcí bylo malé sympósium
kamenné plastiky, konané rovněž v ArtCafé v Hradci Králové,
nazvané Kafé Art a pojaté jako workshop. Tři umělci, kteří chtěli
poprvé vyzkoušet kámen jako materiál k umělecké tvorbě, tvořili na
etapy po tři letní víkendy a pod dohledem odborníka Adama Rosy.
Vznikly sochy Sloup (dubenecký pískovec), Kytara (pískovec
Javorka) a Úpia (keramika / dubenecký pískovec). Došlo i na obtíže
první zkušenosti, kdy jeden z účastníků byl málem definitivně
konfrontován s kamenem, ale přesto se nevzdal a pokusil se mu
vtisknout svoji vizi. Vzniklé práce byly také dlouhodobě vystaveny na
místě svého vzniku, Kytara dnes zdobí balkón před knihovnou
v Cerekvici nad Bystřicí.
Další větší setkání umělců se konalo na konci srpna 2015
v Sedmihorkách pod názvem „Heaven 2015“. Tématem tvorby
„Vzhůru ke hvězdám“ sympósium Heaven pokračuje v určité linii témat nastavené Vagón Artem. Ukázalo se být
stejně obsáhlé a potřebné, protože opět podnítilo diskuzi mezi umělci na celou dobu sympósia.V areálu Kamenictví
v Sedmihorkách, naproti vlakové stanici, se setkalo a tvořilo 8 kamenosochařů (z čehož jeden místní se přidal
během konání). Za soukromé sponzorské dary byl pořízen čerstvý pískovec z Podhorního Újezda, pouze jeden ze
sochařů si vybral dva kousky staršího pískovce. Sudy piva daroval pivovar Rohozec a obec Karlovice nabídla
zázemí ve formě přespání a sprchy. I přes nepříznivé počasí prvních dvou dnů sochaři (a sochařka) srdnatě sekali,
nejprve pod plachtou, poté do pozdních nočních hodin při světlech a spali téměř všichni na místě v areálu
Kamenictví. Nakonec během necelého týdne vzniklo 7 figurálních a jedna abstraktní plastika. Sympósium bylo
místními velmi kladně přijato a návštěvou ho poctil také uznávaný odborník z hořické školy pan Erik Tichý. Sochy
zde vytvořené byly po tři roky vystaveny na místě a v současnosti se většina z nich bude převážet na výstavu na
hrad Pecka. Socha Víla od Kristýny Kužvartové byla prodána na vernisáži soukromému majiteli. Následující dva
roky se v tomto odvětví činnosti naší iniciativy zdánlivě nic nedělo, pokud nepočítáme průběžnou aktivitu jako je
navštěvování uměleckých akcí, doplňování znalostí, kontaktů a zkušeností, a tvorbu v zázemí dílny i na
sochařských symposiích. V květnu 2017 pak bylo uspořádáno další umělecké setkání v Chodovicích, částečně
navazující (ale také ne-navazující) na Vagón Art. „Výběhové Umělecké Sympósium Saigon Art“ s tématem tvorby
„Nohama na Zemi“ se konalo 17. – 27. 5. 2017 na soukromém pozemku v Betlémě a zúčastnilo se ho 10
kamenosochařů, jedna sochařka a jedna malířka – tiskařka. Pískovec na tvorbu tentokrát darovaly kamenolomy
Vyhnánov a Dubenec (tedy pískovce z „druhé strany“ – od Dvora Králové).
Podařilo se získat i množství malířských barev a desek. Koncept sympósia
(včetně zázemí) byl pojat velmi prostě, přesto se podařilo vytvořit krásná
umělecká díla, příjemnou atmosféru i mocný moment setkání přítomných.
Skupina, která se zde sešla, se povětšinou mezi sebou dobře zná z různých
uměleckých setkání. Téma tvorby, ač svojí obsáhlostí stejně silné jako obě
předchozí, ukázalo se být oříškem pro mnohé z umělců, ale nakonec všichni došli
naplnění tématu. Ti ze sochařů, kteří si vybrali kámen z Vyhnánova, odvážně se
probíjeli tímto tvrdým křemitým pískovcem a nedali se odradit, vzájemně se
povzbuzujíce. Sympósium bylo veřejně přístupné včetně programu a čas od času
se přijeli podívat známí nebo kamarádi někoho z umělců, zastavilo se i pár lidí ze
vsi. Setkání bylo rovněž doplněno o kulturní program, první víkend se konal
koncert živých kapel, přes týden se prováděly archeologické experimenty, v pátek
před vernisáží zde vystoupily dvě skupiny poesie a experimentálního divadla a na
vernisáži zde též zahrály živé kapely. Na své si přišly i děti z chodovické ZŠ a MŠ,
které si za dohledu kamenického odborníka a učitelek vyzkoušely sekání do
kamene.

Naprostou většinu to bavilo natolik, že nechtěly odejít, tvořily ve skupinkách, po dvojicích i samostatně. A opět – ty
nejvýdržnější z nich i přes svoje ruce rozmlácené od kladívka stále s tvořivým zápalem. Sochy, které na tomto
sympósiu vytvořili umělci, jsou veřejně k vidění až do roku 2019 (včetně) na adrese Chodovce č.p. 33 (Betlém) po
telefonické domluvě. S výjimkou května až září letošního roku, pokdy budou vystaveny na hradě Pecka.
Ještě
v roce
2017
spolupracovala
naše
iniciativa
na
kamenosochařském sympósiu „Civilizacion“, které se konalo poslední
srpnový týden v Železném Brodě, v areálu bývalé textilní továrny.
Organizátorům a sponzorům sympósia jsme dodali znalosti neboli
know-how v podobě našeho kurátora a tři sochaře. Sympósium bylo
navázáno na tamní tradiční jednodenní prodejní výstavu nazvanou
„Kovosochání“, která se konala na závěr, v den vernisáže. Týden
předtím zde vznikly tři figurální sochy z pískovce, alegorie v lehce
podživotní velikosti, tématicky dané a koncepčně předem nazvané
„Tajemství“ (Kristýna Kužvartová), „Civilizace“ (Adam Rosa) a „Příroda“
(Vít Ryška). Každá socha obsahuje kombinaci materiálů ve formě kovového prvku. Tyto kovové prvky (pochodeň,
okovy s obojkem a krystal) vyjadřují vždy jednu archetypální vlastnost zobrazených alegorií. Dle zadání sochařů je
vyrobili pomocníci uměleckého kováře Davida Salaje (částečně i mistr sám). Sochy jsou prozatím umístěny na
místě svého vzniku (jsou vidět i ze silnice).
Co nás čeká v roce 2018? Rád bych všechny pozval zatím na dvě akce, které jsou pokračováním předchozí činnosti
a které přímo organizuje tato umělecká iniciativa. První z nich je otevírací vernisáž sochařské galerie a zároveň
víkendové umělecké setkání v Chodovicích č.p. 33 (Betlém). Víkendové mini-sympósium bude probíhat od 27. 4.
do 30. 4. a samotná otevírací vernisáž galerie se uskuteční v neděli 29. 4. od 15:00 hodin. Zhruba v 15:30 hodin
proběhne zahajovací proslov, následovat bude kulturní program – autorské čtení Adama Kadmona, malá
performance experimentálního divadla Nové Bestie Apokalypsy a od 18:00 hodin poté živá hudba – improvizovaná
hudba umělců a LMRA konceptuální kapela „Piano“, v níž zpívá a tančí také jeden
z vystavujících umělců. Občerstvení po dobu vernisáže je zajištěno a většinu
vystavených objektů bude možno zakoupit. V nově otevřené sochařské galerii jsou
umístěny převážně kamenosochařské sbírky Kamenické Huti Chodovice. Soubor tvoří
kamenosochařské a kamenické výrobky mistrů Huti z let 2009 – 2017 (často nikdy
nevystavené), kamenosochařská díla od různých autorů z Podkrkonoší a Krkonoš,
vzniklá během posledních 4 let na našich i jiných sympósiích, různé kamenné dekorace
a zkameněliny, ale i několik obrazů vzniklých na sympósiu r. 2017. Galerie bude poté
přístupná veřejnosti, avšak pouze po předchozí telefonické domluvě (s výjimkou
budoucích akcí).
Druhou akcí, na kterou bych vás rád pozval, je vernisáž a následující dlouhodobá výstava soch na hradě Pecka.
Slavnostní vernisáž se bude konat v sobotu 12. 5. od 15:00 hodin. Bude vystaven soubor více než 15-ti soch,
vybraný ze symposií Heaven 2015, Saigon Art 2017 a z tvorby na symposiu KakoCuco ve Vrchlabí. V samotný den
vernisáže platí výzva pro všechny umělce (tedy i pro Vás), jakýmkoliv způsobem tvořící, aby na vernisáž přivezli
svá díla, která chtějí (pouze) ten den vystavit. Tudíž očekáváme, že v den vernisáže se prostor hradu zaplní větším
množstvím uměleckých děl. Program této akce bude rovněž počáteční proslov, autorské čtení Adama Kadmona
(tentokrát delší), performance Nové Bestie Apokalypsy (tentokrát mnohem větší) a večer (ale už i přes den) zahraje
živá kapela The Grooves (dixieland) a s improvizovanou hudbou vystoupí i další hudebníci. Občerstvení je rovněž
zajištěno. Vystavený soubor soch bude možné na hradě Pecka shlédnout bez předchozí domluvy a bez průvodce,
minimálně do konce září, v časech otevírací doby hradu. Jedná se o částečně prodejní výstavu (pouze některá
vystavená díla již mají svého majitele). Po uplynutí stanovené doby se sochy přestěhují na další rok zpět do galerie
v Chodovicích.
A kdo tedy je, tato „umělecká iniciativa“? Vlastně jenom dva bráchové původně z Chodovic, Adam Rosa a Vít
Ryška, a jejich podporovatelé a pomocníci, což jsou částečně sami účastnící se umělci, částečně kamarádi a
přátelé. K tomu se občas přidávají podporovatelé z řad sponzorů a nakonec i všichni z řad odborníků a veřejnosti,
kteří se přijdou „podívat“ a tím také podpoří tuto iniciativu. Nesledujeme žádné politické ani finanční zájmy, zato
sledujeme zájmy kulturní, jako je zlepšení kultury a tím i života, větší propojení
regionů v umělecké oblasti, větší propojení veřejnosti a umění, vzájemná
inspirace, umělecká spolupráce autorů, umisťování uměleckých děl na
veřejnosti, uchopení historických technologií, popularizace umění a řemesla –
především kamenosochařství, a v neposlední řadě také tvorba samotná – její
vývoj, progres a sdílení.
Za uměleckou iniciativu, dočasně nazvanou Vagón Art, V.R.

POZVÁNÍ NA VÝROČNÍ SCHŮZI ZAHRÁDKÁŘŮ
Základní organizace Svazu zahrádkářů Holovousy – Chodovice Vás zve na výroční členskou schůzi, která se
koná ve Vagónu v Chodovicích v sobotu 10. března 2018 od 13:30 hodin.
Program:
1. Zahájení
2. Zhodnocení činnosti – zpráva předsedy ČZS
3. Doplňující volby do výboru CZS Chodovice
4. Zpráva revizní komise
5. Diskuse
6. Degustace vína (prosím, přineste si vlastní skleničku)
7. Závěr
Zveme širokou veřejnost, vstup 50,-

Srdečně vás zve výbor ČZS

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
Zveme Vás do knihovny obecního úřadu v pondělí 12. března 2018 od 15:30 hodin na cestopisnou přednášku
s promítáním o Španělsku a Katalánsku. Vyprávět za doprovodu fotografií bude pan Pavel Bičiště z Hořic.
Přijďte si užít příjemné odpoledne.
B. Kozárová

LOUČENÍ S PANÍ ZIMOU
„Smrťáka nesem s velikým nosem, do vody ho
dáme, jaro zavoláme…“ a za spousty dalších
jarních říkadel se rozloučíme s paní Zimou na
smrtnou neděli 18. března 2018. Sejdeme se ve
14:00 hodin u školy v Chodovicích, poté půjde
průvod na náves do Holovous, kde „Smrťáka“
v rybníce utopíme. Po symbolickém zazvonění na
zvoničku všechny zveme k vagónu na malou
výtvarnou dílničku a pro děti budou připraveny jarní
hry. Přijďte s námi přivítat sluníčko a jaro☺
ledol

AUTORSKÁ BESEDA
Zveme děti, rodiče a širokou veřejnost na besedu
s paní Terezií Schlikovou, autorkou knihy Andělské
pohádky nejen pro děti. Beseda se koná ve škole
v úterý 20. března 2018 v 15:30 hodin. Dozvíme se
zajímavosti o napsané knížce i o životě autorky, která
jistě ráda zodpoví Vaše dotazy. Přijďte k nám strávit
příjemné chvíle, inspirovat se a ponaučit.
ledol

SETKÁNÍ HASIČSKÝCH PŘÍPRAVEK
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Srdečně Vás zveme na sobotu 21. dubna v 10:00 hodin do sportovního
areálu U Vagónu, kde se sejdou hasičské přípravky z celého
Královéhradeckého kraje. Děti předškolního věku se předvedou
v závodu požární všestrannosti, ve štafetě dvojic a v požárním útoku.
Pro děti bude připraven skákací hrad a malování na obličej. Přijďte děti
podpořit a společně ocenit jejich zapálení do hasičského sportu.
Petra Baliharová

VÝMĚNNÝ BAZAR JE OPĚT TU!
Dámský klub si vás opět dovoluje pozvat na holovouský výměnný bazar v hasičárně za Vagónem, který proběhne
ve dnech 27. – 28. dubna 2018 (pátek, sobota). V pátek 27. dubna od 14:00 do 18:00 hodin, v sobotu 28.
dubna od 10:00 do 17:00 hodin. Můžete přinést věci nepotřebné a přebytečné
a naopak si odnést to, co potřebujete. A to vše zdarma. Vybíráme letní a zimní
oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony, látky (minimálně 1 m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek),
domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené, peří, péřové
a vatované přikrývky, polštáře a deky, obuv – veškerou nepoškozenou, drobné
elektrické spotřebiče, hračky – plastové, plyšové, jakékoliv, knihy a časopisy.
NEVYBÍRÁME!! ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, nábytek, jízdní
kola a dětské kočárk y, silně znečištěný, plesnivý a vlhký textil. I letos bude zbytek věcí věnován Diakonii Broumov
a část věcí půjde opět do hradeckého azylového domu pro matky s dětmi. Těšíme se na vás!
Monika Schmiederová

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

ODPAD Z ÚDRŽBY ZAHRAD
Trávu, listí a jiné rostlinné odpady (kromě větví!!!) na
území obce mohou stále občané v období od 1. 4. do 30.
10. 2018 předávat osobně do areálu firmy Demont servis
s.r.o. (areál bývalého cukrovaru) v Bašnicích č.p. 100 na
vyhrazenou plochu, kde bude zeleň kompostována pro
potřeby obce.
PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí – pátek
7:00 – 16:00 hodin
Neděle (květen – říjen) 6:00 – 18:00 hodin
pš

Obec Holovousy ve spolupráci s hasiči Holovousy zvou
děti i dospělé v pondělí 30. dubna 2018 do sportovního
areálu U Vagónu na pálení čarodějnic. Slet čarodějnic
a čarodějů začíná v 18:00 hodin. Děti se mohou těšit na
soutěže. Po setmění bude zapálena vatra
s nejošklivější čarodějnicí. Občerstvení bude zajištěno,
ale můžete si zde zakoupit také buřty, které si sami
opečete. Přijďte se pobavit, těšíme se na vás.
ledol

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY DOMÁCNOSTÍ 2018
Český statistický úřad organizuje v roce 2018 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,
každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR pod názvem „Životní podmínky 2018“.
Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel
v celkem 34 evropských zemích. Šetření se uskuteční na území celé ČR. Všechny domácnosti byly do šetření
zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době od 3. února do 27. května 2018 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.
Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je pro nás
nesmírně důležitá a umožní nám získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze
zjistit žádným jiným způsobem.
Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je
ve spojení s občanským průkazem. Opravňuje je k provedení šetření Životní podmínky a které jim vydá Krajská
správa ČSÚ, popř. průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných
údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické
službě a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Případné dotazy Vám zodpoví pověřený pracovník Krajské správy ČSÚ pověřený řízením šetření „Životní
podmínky 2018“: Ing. Jitka Kaňuková tel. 495 762 325.
Děkujeme za vstřícnost Ing. Petr Matoušek – ředitel Krajské správy ČSÚ v Hradci Králové.
pš

VELIKONOČNÍ PRANOSTIKY
Kolik ros spadne před Velikonocemi, tolik po Velikonocích lze ještě
očekávat mrazů.
Co je na Zelený čtvrtek vyseto, vše se vydaří.
Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek se zemí nehýbej!
Kdo na Velký pátek orá, tomu se chleba nedostává.
Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
Velikonoční a velkopáteční déšť zřídka přináší žním požehnání.
Velký pátek vláha – úrodu zmáhá.
Velký pátek deštivý – dělá rok žíznivý.
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní.
Když na velikonoční neděli prší, na každé pondělí až do svatého
Ducha pršeti bude.
Velikonoce krásné úrodu nám dají, pakli slunce hasne, louky sucho
mají.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
09. 3.
20. 3.
31. 3.
18. 4.
27. 4.

Jaroslav Vích
Olga Vojtíšková
Josef Čihák
Zdenka Zuzánková
Jaroslava Rubínová

85 let
75 let
89 let
86 let
75 let

Výše uvedeným oslavencům srdečně blahopřejeme
a přejeme pevné zdraví.

Narodily se

Přistěhovali se

12. 12. Jan Beránek z Chloumek
31. 01. Jakub Kráčmar z Holovous

Jiří Rejl z Pardubic do Holovous
Aneta Kráčmarová z Hořic do Holovous
Jaroslav Vagenknecht ze Semil do Chodovic

KRÁTKÉ ZPRÁVY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10. 03.
Výroční členská schůze zahrádkářů – od 13:30 hodin U Vagónu
12. 03.
Cestopisná přednáška – od 15:30 hodin v knihovně obecního úřadu
18. 03.
Vynášení Moreny a vítání jara – malá tvořivá dílna U Vagónu
20. 03.
Autorská beseda s paní Terezií Schlikovou – od 15:30 hodin v ZŠ v Chodovicích
12. 04.
Zápis dětí do 1. třídy v ZŠ v Chodovicích – od 14:30 do 16:30 hodin
13. 04.
Hasiči – sběr železného šrotu
16.–17. 04. EKOSBĚR - Sběr elektro, papír, víčka, baterie v ZŠ a MŠ v Chodovicích od 7:00 – 16:00 hodin
21. 04.
Sraz hasičských přípravek KHK – od 10:00 hodin ve sportovním areálu U Vagónu
27.–28. 04. Výměnný bazar – v hasičárně U Vagónu
30. 04.
„Lesní ekosystém“ – projektové dopoledne v ZŠ a MŠ v Chodovicích, vstupné 100,- Kč
30. 04.
Čarodějnice U Vagónu - posezení s hudbou pod pergolou od 18:00 – 24:00 hodin
Upozorňujeme občany, že do konce března 2018 je splatný poplatek za psy a také stočné placené dle
směrných čísel (za studnu).
• Úřední hodiny obecního úřadu Holovousy jsou pondělí 8:00 – 12:00 hodin a úterý 15:00 – 17:00 hodin.
• Výpůjční doba knihovny pondělí 8:00 – 10:00 hodin, úterý 15:00 – 17:00 hodin, čtvrtek 8:00 – 10:00 hodin.
Svoz popelnic: modrá známka (týdenní) každé úterý, červená známka (kombinovaná) každé úterý do 17. 4.,
dále 1. 5., 15. 5., zelená známka (1x za 14 dní) – 6. 3., 20. 3., 3. 4., 17. 4., 1. 5., žlutá známka (měsíční) – 20.
2., 20. 3., 17. 4., 15. 5., oranžová známka (rekreační) 17. 4., 1. 5., černé pytle na směsný odpad – svoz každé
úterý, pytle s tříděným odpadem (plast, papír) – každé 1.úterý v měsíci: - 6. 3., 3. 4., 1. 5.,
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